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Tiirkiye'nin petrol
POLiTiKASIYOK
Petoil Yonetim Kurulu Ba~kam
Prof. Dr. Giintekin Koksal, Tiir-
kiye'de devletin bir petrol stra-
tejisinin olmadlgml belirterek,
"Bunun arhk ortaya konulmasl
lazlm. Devletin ozel sektore,
petrol alamnda destek vermesi
gerek" dedi. Bu destegin mutla-
ka maddi anlamda olmasl ge-
rekmedigini dile getiren Koksal,
"Bir iilkede petrol alam buldu-
gumuz zaman, hiikiimetimizin
0 iilkenin hiikiimetiyle temasa
ge<;erek, bizi desteklemesi gere-
kiyor" diye konu~tu.

Ciddi projelerin devlet tara-
flJ1dansiibvanse epilmesi gerek-
tigini vurgulayan Koksal, bu des-
tek gelmedigi i<;inbu tip biiyiik
yurtdl~l projelerde, finansal kay-
nak yaratmak amaclyla ister iste-
mez yabancl ortakl1klara gittikle-
rini soyledi. Tiirk i~adamlannm
petrol alamna ilgisiz kaldlgmdan
~ikayet eden Koksal, sozlerini
~oyle siirdiirdii:

"Mesela bir Ko<;ya da bir Sa-
bandYl petrol sektoriine soka-
mazSlmz. <;iinkii onlar daha ga-
ranti i~leri ya da daha kolay pa-
ra kazanacaklan sektorleri ter-

, cih ederler. Artlk onlann da el-
lerini ta~m altma sokmalan la-
Zlm. Tiirkiye, mutlaka kendi Sl-
mrlan i<;indepetrol bulacaglm

: ve iiretecegim diye, dl~anYlih-

f mal etmemeli. <;iinkiiHazar

Denizi civanndan Tiirki Cum-

huriyetlere, Arap Yanmada-
sl'ndan Angola'ya kadar diinya-
nm bir<;okbolgesinde Tiirk pet-
rol ~irketleri i<;inpotansiyel var.
i<;eride ve dl~anda petrol ara-
mak sadece Tiirkiye Petrolleri
A.O.'mn gorevi olmamah."

FATURA VUKSEK
Tiirkiye'nin 2015 yllma kadar
petrol ihtiyacml kar~dayabilmek
i<;in350 milyar dolar harcamaSl
gerektigini soyleyen Prof. Dr.
Giintekin Koksal, Tiirkiye' Pet-
rolled A.O.ve Tiirkiye'deki di:" J<

. 'g~r yerli ve yabancl petrol ~irket~
lerinin Tiirkiye'de ydda 3 milyon
ton petrol iirettiklerine dikkat
<;ekti."Tiirkiye her Yllkamyla,
camyla 70 milyar dolarhk ihracat
yaparken, yllda 10-15 milyar do-
lan petrol ihtiyacl i<;indl~anya
odiiyor. Bu paraya yazlk degil
mi?" diye konu~an Koksal, Petoil
olarak ama<;lanmn dl~anda bul-
duklan petrol kaynaklanm Tiirk
ekonomisine katarak, bu faturaYl
miimkiin oldugu kadar a~agl <;ek-
mek oldugunu kaydetti.

Petoil olarak Kerkiik civann-

da iki petrol sahalan bulundu-
gunu soyleyen Koksal, aynca
Yemen, Sudan, Libya ve Ango-
la'da da yeni petrol alanlan bul-
mak i<;in<;ah~malanmn siirdii-
giiniibelirtti. Canan SOYSAL
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tejisinin olmadlgml belirterek,
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gumuz zaman, hiikiimetimizin
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ge<;erek, bizi desteklemesi gere-
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petrol alanma ilgisiz kaldlgmdan
§ikayet eden Koksal, sozlerini
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ranti i§leri ya da daha kolay pa-
ra kazanacaklan sektorleri ter-
cih ederler. ArtIk onlann da el-
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mrlan i<;indepetrol bulacaglm
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Denizi civanndan Tiirki Cum-
huriyetlere, Arap Yanmada-
sl'ndan Angola'ya kadar diinya-
mn bir<;okbolgesinde Tiirk pet-
rol §irketleri i<;inpotansiyel var.
i<;erideve dl§anda petrol ara-
mak sadece Tiirkiye Petrolleri
A.O.'mn gorevi olmamah."
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Tiirkiye'nin 2015 yIhna kadar
petrol ihtiyacml kar§Ilayabilmek
i<;in350 milyar dolar harcamasl
gerektigini soyleyen Prof. Dr.
Giintekin Koksal, Tiirkiye'Pet-
rolleri A.O.ve Tiirkiye'deki di-
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olarak ama<;lanmn dl§anda bul-
duklan petrol kaynaklarml Tiirk
ekonomisine katarak, bu faturaYl
miimkiin oldugu kadar a§agl <;ek-
mek oldugunu kaydetti.

Pet oil olarak Kerkiik civann-

da iki petrol sahalan bulundu-
gunu soyleyen Koksal, aynca
Yemen, Sudan, Libya ve Ango-
la'da da yeni petrol alanlan bul-
mak i<;in<;ah§malanmn siirdii-
giinii belirtti. Canan SOYSAL

mmJ PAlM 10TEMM~Zzoo,


